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16 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Etudes
franco-helleniques en litterature, civilisation et
traduction).

2

Τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 12 της υπ’ αρ.
Β7/178/22-8-1994 (Φ.Ε.Κ. 628 τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες
αποφάσεις και αναμορφώθηκε με την υπ’ αρ.
39/19-03-2015 (761 τ.Β΄/29-4-2015) Πράξη Πρύτανη, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Τροποποίηση του άρθρου 10 της υπ’ αρ. Β7/
107381/21-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 1967 τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, που αφορά την παράταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Επικοινωνία και ΜΜΕ».

4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133049/Β7/2007
(ΦΕΚ 1797/6.12.2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης
που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας με
τίτλο: «Κατάλυση και Εφαρμογές της» όπως αυτή
τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αντικαταστάθηκε με την πράξη Πρύτανη 117/2-10-2015
(ΦΕΚ 2276/21-10-2015 τ.Β΄) η οποία τροποποιήθηκε με την Πράξη Πρύτανη 262/26-8-2016 (ΦΕΚ
2917/13-9-2016 τ.Β΄) και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 1685

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 395/5-5-2017
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Etudes
franco-helleniques en litterature, civilisation et
traduction).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 27/3/2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η συνεδρίαση 11-4-2017,)
9. Το υπ' αριθ. 902/20-06-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση»
(Etudes franco-helleniques en litterature, civilisation et
traduction).
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 νέο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α/16.7.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία,
τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» επικεντρώνεται στο
πεδίο των ελληνογαλλικών σπουδών και εστιάζει ειδικότερα στη μελέτη της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και
της Μετάφρασης. Σκοπός του προγράμματος είναι να
διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με
σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά θέματα
που αφορούν την Ελλάδα και τη Γαλλία σε συνδυασμό με
τη λογοτεχνική και μεταφραστική θεωρία και ανάλυση.
Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα προωθεί τη διαπολιτισμική γνώση και έρευνα σε ποικίλες εκφάνσεις
των ελληνογαλλικών σχέσεων.
Μεταξύ των στόχων του ΠΜΣ είναι:
- Να καλλιεργήσει την κριτική θεώρηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού
και να αναπτύξει τις εφαρμογές τους στη μαθησιακή πράξη
- Να επιδιώξει τη συστηματική μελέτη, ερμηνεία και
κριτική ανάλυση των φαινομένων των διαπολιτισμικών
σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας

Τεύχος Β’ 1685/16.05.2017

- Να μελετήσει τη μετάφραση στη συγχρονία και τη
διαχρονία ως φορέα πολιτισμικής διαμεσολάβησης
- Να ερευνήσει τον ρόλο των κειμένων, πρωτότυπων
και μεταφρασμένων, ως μέσου διακίνησης των ιδεών και
επικοινωνίας των λαών
- Να αναπτύξει τρόπους παραγωγής επιστημονικού
λόγου στα γνωστικά αντικείμενα της Λογοτεχνίας, του
Πολιτισμού και της Μετάφρασης.
- Να καταρτίσει μεταφραστές στο πεδίο της λογοτεχνίας ή των ανθρωπιστικών σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:
α. Λογοτεχνία και Πολιτισμός
β. Μετάφραση
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνονται δεκτοί: (α)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της ημεδαπής, (β) Κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών
και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ - όπου απαιτείται), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, (γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων
τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν
καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της λογοτεχνίας, ή/και
του πολιτισμού, ή/και της μετάφρασης.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα υποχρεωτικά και
επιλεγόμενα μαθήματα των τριών (3) πρώτων εξαμήνων
χορηγούν 10 ECTS το καθένα. Οι γλώσσες διδασκαλίας
είναι η Ελληνική και η Γαλλική. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο: Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και
για τις δύο κατευθύνσεις
Υποχρεωτικά μαθήματα:
- Μεθοδολογία της έρευνας
- Πολιτισμικές μεταφορές και διαμεσολαβήσεις στον
ελληνογαλλικό χώρο
- Ιστορία και ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1685/16.05.2017

Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Λογοτεχνία
και Πολιτισμός

Κατεύθυνση: Μετάφραση

Δύο (2) Υποχρεωτικά
μαθήματα
Συγκριτική λογοτεχνία Ι
Ιστορία των Ελληνογαλλικών
σχέσεων
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων

Δύο (2) Υποχρεωτικά
μαθήματα
Ιστορία της μετάφρασης
Εργαστήριο 1: Λογοτεχνική
μετάφραση - Πεζογραφία
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων

Γ΄ Εξάμηνο: Τρία (3) μαθήματα ανά κατεύθυνση
Κατεύθυνση: Λογοτεχνία
και Πολιτισμός

Κατεύθυνση: Μετάφραση

Δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα
Τρία (3) επιλεγόμενα
Εργαστήριο 2: Μετάφραση
μαθήματα από τη λίστα
προσφερομένων μαθημάτων και νέες τεχνολογίες
Εργαστήριο 3: Μετάφραση
Δοκιμιακού και ακαδημαϊκού
λόγου
Ένα (1) Επιλεγόμενο από τη
λίστα προσφερομένων
μαθημάτων

Δ΄ Εξάμηνο
- Μεταπτυχιακή εργασία (26 ECTS)
- Μεταπτυχιακό σεμινάριο/συμβουλευτική για ζητήματα των Διπλωματικών εργασιών (4 ECTS)
Επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης ΛογοτεχνίαςΠολιτισμού
- Ιστορία της μετάφρασης
- Γαλλόφωνη λογοτεχνία
- Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
- Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνογαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
- Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
- Έμφυλες προσεγγίσεις και δημόσιος βίος
- Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική
γλώσσα
- Θεωρία της λογοτεχνίας με έμφαση στην πρόσληψη
- Λογοτεχνία και αρχαιότητα
- Συγκριτική λογοτεχνία II
- Πρόσληψη της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας στη
Γαλλία
- Ανθρωπιστικές σπουδές και νέες τεχνολογίες
- Ειδικά θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης Μετάφρασης
- Εργαστήριο επιλογής: Λογοτεχνική Μετάφραση-Θέατρο ή/και Ποίηση
- Διασκευή
- Δημιουργική γραφή
- Κριτική της Μετάφρασης
- Συγκριτική λογοτεχνία Ι
- Συγκριτική λογοτεχνία II
- Γαλλόφωνη λογοτεχνία
- Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
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- Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική
γλώσσα
- Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνογαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
- Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
- Ανθρωπιστικές σπουδές και νέες τεχνολογίες
- Ειδικά θέματα Μετάφρασης και Μεταφρασεολογίας
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο κατά διετία αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε σαράντα (40) φοιτητές, δηλαδή είκοσι (20)
φοιτητές ανά κατεύθυνση.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να διδάξουν
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος: αίθουσες
διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το 65% του ετήσιου
συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
96.000 € και αναλύεται ως εξής:
Αμοιβές- Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού 56.000
και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

3.000

Δαπάνες μετακινήσεων (οδοιπορικά, διαμονή)

10.000

Δαπάνες για υποτροφίες

15.000

Εξοπλισμός

5.000

Έξοδα δημοσιότητας

3.000

Λοιπά έξοδα (συντήρηση εξοπλισμού,
συνδρομή περιοδικών, αγορά βιβλίων)

4.000

ΣΥΝΟΛΟ: 96.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ελληνογαλλικές
Σπουδές στον Πολιτισμό, τη Λόγο και τη Μετάφραση»
θα καλύπτεται από:
α) δίδακτρα φοιτητών,
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β) χορηγίες, δωρεές
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Ο ακριβής καταμερισμός του ανωτέρω συνολικού
ποσού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών δύναται να
μεταβληθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με βάση τις ανάγκες
του Προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του ΠΜΣ και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. πράξης 396/5-5-2017
(2)
Τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 12 της υπ'
αρ. Β7/178/22-8-1994 (Φ.Ε.Κ. 628 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αναμορφώθηκε με την υπ' αρ.
39/19-03-2015 (761 τ.Β΄/29-4-2015) Πράξη Πρύτανη, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
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ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση Β7/178/22-8-1994 (Φ.Ε.Κ.
628 τ.Β΄) που αφορά την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (6η συνεδρία, 19-1-2017).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η συνεδρία 11-4-2017).
10. Το υπ' αριθμ. 1112/24-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 της υπ' αρ.
Β7/178/22-8-1994 (Φ.Ε.Κ. 628 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και
αναμορφώθηκε με την υπ' αρ. 39/19-03-2015 Πράξη
Πρύτανη, που αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/16-8-2008), με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» ("Master of Education").
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της
Αγωγής», στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
1. Κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική" με 2 υποκατευθύνσεις:
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α. Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών,
β. Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση ("Applied Pedagogy" with 2
subsections:
a. Didactics Curriculum Studies,
b. Adult Education-Continuing Education-Lifelong
Living)
2. Κατεύθυνση "Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό" ("Reading, Love of Reading and
Educational Material")
3. Κατεύθυνση "Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης"
("Higher Education Management")
4. Κατεύθυνση "Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση"
("Social Neurosciences, Social Pedagogy and Education")
5. Κατεύθυνση "Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"
("Comparative Education, Educational Policy and
Educational Management")
6. Κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση" ("Applied Psychology in Education")
7. Κατεύθυνση "Ειδική Αγωγή" ("Special Education")
8. Κατεύθυνση "Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική"
("Speech Therapy-Counseling")
9. Κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας" ("Applied Linguistics, Language Teaching")
10. Κατεύθυνση "Λογοτεχνία" ("Modern Literature")
11. Κατεύθυνση "Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης"
("Sociology and Modern Industrial Society: Special
Issues in Childhood, social minorities, labour and
education")
12. Κατεύθυνση "Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας"
("History and Teaching of History")
13. Κατεύθυνση "Λαογραφία και Εκπαίδευση" ("Folklore
and Cultural Studies and Education")
14. Κατεύθυνση "Θέατρο και Εκπαίδευση" ("Theater
and Education")
15. Κατεύθυνση "Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση" ("History and Philosophy of
Mathematics in Education")
16. Κατεύθυνση "Διδακτική των Μαθηματικών"
("Mathematics Education or Didactics of Mathematics")
17. Κατεύθυνση "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" ("Information Communication Technologies in
Education")
18. Κατεύθυνση "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"
("Science in Education")
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 ισχύουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ του
ΠΤΔΕ από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. πράξης 394/5-5-2017
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 10 της υπ' αρ. Β7/
107381/21-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 1967 τ.Β΄) υπουργικής
απόφασης, που αφορά την παράταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Επικοινωνία και ΜΜΕ».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189,
τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώδηκε με το άρδρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπ' αριθμ. 711/Β7/682/14-11-1995 (ΦΕΚ 1018
τ.Β΄/11-12-1995) ίδρυση την υπ' αριθμ. 46341/Β7/
12-05-2003 (ΦΕΚ 672 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. Β7/107381/21-7-2014 (Φ.Ε.Κ.1967
τ.Β΄), που αφορά την αναμόρφωση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επικοινωνία και ΜΜΕ».
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8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (6η συνεδρία, 07-3-2017).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (13η συνεδρία 11-4-2017).
10. Το υπ' αριθμ. 629/13-2-14 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 10 της υπ' αρ.
Β7/107381/21-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 1967 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, που αφορά την παράταση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επικοινωνία και ΜΜΕ», ως ακολούθως:
Άρθρο 10
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα παρατείνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επικοινωνία και
ΜΜΕ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/16-8-2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. πράξης 393/5-5-2017
(4)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 133049/Β7/2007
(ΦΕΚ 1797/6.12.2004 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης
που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας με
τίτλο: "Κατάλυση και Εφαρμογές της" όπως αυτή
τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αντικαταστάθηκε με την πράξη Πρύτανη 117/2-10-2015
(ΦΕΚ 2276/21-10-2015 τ.Β΄) η οποία τροποποιήθηκε με την Πράξη Πρύτανη 262/26-8-2016 (ΦΕΚ
2917/13-9-2016 τ.Β΄) και ισχύει.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-7-2008) "Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές", όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
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156/Α΄/4-9-2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47, του
ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8, του άρθρου 5, του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34, του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α/36-2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπ' αριθμ. 133049/Β7/2007 (ΦΕΚ 1797/
Β΄/6.12.2004) υπουργική απόφαση που αφορά στην
έγκριση το Π.Μ.Σ., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με
την υπουργική απόφαση 11465/Β7/2008 (ΦΕΚ 379/
Β΄/6.03.2008), έχει αναμορφωθεί με την πράξη Πρύτανη 117/2-10-2015 (ΦΕΚ 2276/21-10-2015 τ.Β΄), τροποποιήθηκε με την Πράξη Πρύτανη 262/26-8-2016 (ΦΕΚ
2917/13-9-2016 τΒ) και ισχύει.
1. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
της 20-2-2017).
2. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 13η/11-4-2017).
3. Το υπ' αριθμ. 1800/10-10-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα άρθρα 1, 3, 6, 10 και 12 της υπ' αριθμ.
πράξης Πρύτανη 117/2-10-2015 (ΦΕΚ 2276/21-10-2015)
που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Κατάλυση και
Εφαρμογές της» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις
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της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008). Τη διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα
Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Κατάλυση και
Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Ομογενής Κατάλυση
β) Ετερογενής Κατάλυση
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90. Τα μαθήματα, η
διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια
και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Τίτλου του άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:
Κατάλογος Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση:
Α. Κατεύθυνση: «Ομογενής Κατάλυση»

Β. Κατεύθυνση: «Ετερογενής Κατάλυση»:
Εξάμηνο Α΄
Υποχρεωτικά

ECTS

Εισαγωγή στην κατάλυση

10

Βασική ετερογενής κατάλυση

10

Ανάλυση και σχεδιασμός καταλυτικών αντι- 10
δραστήρων
Σύνολο

30

Εξάμηνο Β΄
Επιλογής (απαιτούνται 3από τα 4)

ECTS

Ενίσχυση και δηλητηρίαση καταλυτών

10

Ειδικά κεφάλαια ετερογενούς κατάλυσης: Φω- 10
τοκατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση
Εφαρμογή της κατάλυσης σε βιομηχανικές 10
διεργασίες
Ζεόλιθοι και μεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση, Χα- 10
ρακτηρισμός και εφαρμογές στην κατάλυση
Σύνολο

30

Εξάμηνο Γ΄

Εξάμηνο Α΄
Υποχρεωτικά

ECTS

Εισαγωγή στην κατάλυση

10

Βασική ομογενής κατάλυση

10

Βασική βιοκατάλυση

10

Σύνολο

30

Εξάμηνο Β΄
Επιλογής (απαιτούνται 3 από τα 5)

ECTS

Κατάλυση με πλειάδες

10

Χημεία φιλική προς το Περιβάλλον:
Διφασική κατάλυση

10

Χημεία φιλική προς το Περιβάλλον:
Φωτοκατάλυση

10

Καταλυτικές αντιδράσεις σύνθεσης και
τροποποίησης πολυμερών

10

Εφαρμογές της κατάλυσης στα
βιοδιυλιστήρια

10

Σύνολο

30

Εξάμηνο Γ΄
ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής
Εργασίας

15949

30

ECTS
Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής
Εργασίας

30

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. "Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία" θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 20212022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στο παρόν κείμενο θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Χημείας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Για τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι
και το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύουν όσα αναγράφονται στον προηγούμενο οδηγό σπουδών - κανονισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

15950
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016851605170008*

